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AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA PROTEÇÃO DAS NASCENTE DO 

CÓRREGO DO ESPRAIADO 

 

1. Diagnóstico 

A Escola Municipal de Educação Básica Professora Maria Antônia 

Stevanato Reis, situada na Rua Amaury Rangel, nº 5880 – Jardim Paraty localiza-se 

ao lado de uma Área de Preservação Permanente, em uma região onde há várias 

nascentes que, juntas, formam o Córrego do Espraiado. Esta APP está sendo 

degradada com o descarte inadequado de resíduos sólidos industriais, de 

construção civil e orgânicos por pessoas que não valorizam essa riqueza e que 

estão poluindo a nascente e o Córrego. 

 

 

 

 

2. Proposta 

Projeto Guardiões do Espraiado com os objetivos de conhecer o meio 

ambiente no qual a Escola está inserida, despertar a consciência ecológica nos 

alunos e na comunidade, discutir e planejar estratégias de ação para cuidar melhor 

desse ambiente. 
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3. Ferramenta de Comunicação Ambiental 

A partir do diagnóstico, as professoras dos 3ºs anos Ana Claúdia 

Bazon Pereira e Josiane Alves dos Santos fizeram um levantamento de 

conhecimentos dos alunos sobre questões relacionadas ao meio ambiente. Houve, 

então, a proposta de um passeio nos arredores da Escola para conhecer uma das 

nascentes que abastecem o Córrego do Espraiado e o convite ao pai da aluna Ana 

Beatriz Moreira, Sr. Divaldo Moreira, jornalista e autor do livro Nascentes do 

Espraiado para fazer uma palestra para os alunos, seus pais e para a comunidade 

daquele bairro com o objetivo de explicar a importância de conhecer uma nascente 

para preservar o espaço tão rico e tão importante presente no dia a dia dos alunos 

em função da proximidade da Escola.  A etapa seguinte foi uma discussão para criar 

estratégias de preservação da área do entorno da nascente e uma as ações 

sugeridas foi a realização de mutirão de limpeza.  

 

4. Execução 

O mutirão de limpeza foi realizado no dia 03/05/2017 pelos alunos, 

pelas Professoras Ana Cláudia, Josiane, Isabel Cristina da Silva Rodrigues e pela 

Diretora Ana Paula Vanini Corali, pelo Jornalista Sr. Divaldo Moreira e pelo 

Engenheiro Agrônomo Sr. Antonio Carlos Corali. 
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5. Resultado 

O projeto foi uma excelente oportunidade de os alunos terem contato 

com questões simples de cuidado com o meio ambiente partindo de sua realidade 

local. Muitos daqueles alunos e pais não sabiam que aquela mata abrigava uma das 

nascentes do Córrego do Espraiado e não imaginavam a grande diversidade de 

animais e plantas daquele local. Foram coletados 25 sacos de lixo de 100 litros 

retirados da Área de Preservação Permanente da Nascente do Espraiado pela 

Secretaria de Serviços e Meio Ambiente. 
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Franca, 8 de maio de 2017. 

 

 

 

 


